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 وزنـي : اإلتصاالت ُمستمّرة مع صندوق النقد والخطة بانتظار الحكومة

 جوزف فرح

مستمر مع صندوق النقد الدولي ان التواصل « الديار»يؤكد وزير المالية في حكومة تصريف االعمال الدكتور غازي وزني لـ 

  . ولم يتوقف ولكن مع استقالة الحكومة فأنه ال يمكن ان تتخذ اي قرارات بهذا الموضوع بانتظار تشكيل حكومة جديدة

وفي هذا االطار يقول رئيس مؤسسة جاستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتوقف 

حكومة جديدة ولكن هذا ال يمنع قانونا من استمرار االتصاالت بين وزارة المالية ووفد صندوق النقد الدوليبانتظار تشكيل  .  

  . الجدير ذكره ان وزني كان قد تلقى اتصاال امس من صندوق النقد الدولي



مركزي ومن خلفهما جمعية وكانت المفاوضات قد توقفت منذ اكثر من شهر بسبب االستمرار في الخالف بين الحكومة والبنك ال

المصارف مدعومة بلجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة المال النيابية حول تحديد حجم ارقام الخسائر وعدم موافقة جمعية 

 المصارف على اقتطاع اي جزء من الودائع، وحول الصندوق السيادي الصول الدولة ومن يديره؟ 

اوال نظرا لكثرة « خبر كان»قتها الحكومة المستقيلة فيبدو انها اصبحت في اما بالنسبة لخطة التعافي المالي التي اطل

  . االعتراضات عليها من اكثر من مجموعة اعلنت عنها في وقت سابق

وفي هذا السياق يقول وزني ان مصير الخطة متوقف على الحكومة الجديدة التي عليها اتخاذ القرار بشأنها او االستمرار بها او 

تغييرها واساسا فان االجتماعات التي كانت تحصل كانت على اساس اجراء تعديل فيها كي تصبح مقبولة من الجميع تعديلها او .  

وهذا رأي مرقص الذي يؤكد ان الحكومة الجديدة هي التي ستقرر مصير هذه الخطة وليست حكومة تصريف االعمال التي 

  .يحدد القانون عملها

هذه الحكومة وقراراتها هما مصرف لبنان وجمعية المصارف اللذان هاجما الخطة ونعتوها  من»ارتاحوا »ولعل اكثر الذين 

بأبشع النعوت واعتبرتها الجمعية انها ليست خطة اقتصادية بل مجموعة تمارين حسابية وقد فشلت في معالجة جذور االزمة 

اجتماعية واقتصادية وهي ال تقدم رؤية اقتصاديةالخراج االقتصاد من الركود بل ادت الى كارثة .  

وكما الخطة الحكومية كذلك فان قرارها التعثر الخارجي والداخلي وعدم سداد اليوروبوندز ادى الى ارتفاع الدوالر بشكل 

في المئة 50جنوني وكذلك اسعار السلع والمواد الغذائية والى ارتفاع نسبة البطالة الى اكثر من   .  

خطة التعافي»د النظر بهذه الخطة ولكن على الحكومة الجديدة ان تعي التي لم يشهد المواطن اي تعاف بل مآس واقفال  «

تحليق»مؤسسات وصرف عمال و   .للدوالر الذي اطاح بكل المقومات التي كان لبنان ما زال متمسكا بها «

الحكومة الجديدة في حال طبقت خطة التعافي، لكن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستمر مع « دفنت»على اية حال فقد 

 .االصالحات كما يريد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية وبدأ التعافي يتسرب الى االقتصاد الوطني
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